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صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد مستقبال الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
لدى وصوله إلى الصالة األميرية مبطار حمد الدولي        (قنا)

الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي 

يقوم بأول زيارة 
له إلى قطر إلجراء 

مباحثات مع األمير 
متيم بن حمد
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رئيس الوزراء: السعودية تنتهج سياسة متزنة
سلّم ولي العهد السعودي رسالة خطية من صاحب السمو ألخيه خادم احلرمني الشريفني وأشاد بجهود اململكة في احلفاظ على أمن واستقرار املنطقة
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التفاصيل ص٣

نائب األمير وولي العهد يشهد أداء النائب العام اليمني الدستورية
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد مصافحا املستشار سعد الصفران بحضور الشيخ أحمد العبداهللا والشيخ محمد العبداهللا والسفير أحمد فهد الفهد

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مستقبال رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح
02

سلم رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد نائب رئيس 
الــوزراء وزير الدفــاع في اململكة 
العربية السعودية رسالة خطية من 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد إلى أخيه خــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
تتعلق بتعزيز العالقات الثنائية 

الوطيدة بني البلدين الشقيقني.
وأعرب سموه عقب اللقاء عن 
سعادته البالغة بهذه الزيارة التي 
تأتي امتــدادا للروابط التاريخية 
املتميــزة  للعالقــات  وتعزيــزا 
والتشــاور املســتمر بني البلدين 
في مختلف القضايــا التي حتقق 
مصالح الشعبني الشقيقني، مشيدا 
بالسياســة املتزنة التي تنتهجها 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وقيادتهــا احلكيمة واجلهود التي 
تبذلهــا فــي احلفــاظ علــى أمــن 

واستقرار املنطقة.

فرص الطعن متاحة أمام املشطوبني وإعالن 
األحكام النهائية قبل التصويت بوقت كاٍف

مرمي بندق 

قالت مصادر حكومية في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» إنه مت شطب ١٥ مرشحا 
ومنعهم من استكمال إجراءات الترشح، 
وان املشطوبني أصبحوا ١٤ بعد انسحاب 

احد املرشحني أول من أمس االثنني.
 هذا، وأبلغت إدارة شؤون االنتخابات 
املرشحني املشطوبني هاتفيا صباح أمس. 
وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات 

خاصة لـ «األنباء» أنه ستتم اتاحة فرص 
التقاضي جلميــع الراغبني في الطعن 
بقرار الشطب مع إعالن األحكام النهائية 
قبل وقــت كاف من موعــد التصويت 
احملــدد في ٢٩ اجلــاري.  وأضافت أن 
أســباب الشطب تنوعت ما بني قضايا 
مالية وأخرى جنائية وترديد اخلطاب 

«كفى عبثا». 
هذا، وذكرت مصادر خاصة لـ «األنباء» 
أن قائمة املشطوبني الـ ١٥ ال تتضمن أسماء 

من لم تصدر بشأنهم أحكام نهائية بعقوبة 
جنايــة أو فــي جرمية مخلة بالشــرف 
واألمانــة مبن فيهم املوقوفون على ذمة 
املشاركة في التشاوريات الفرعية ومنهم 

مرزوق اخلليفة. 
وأوضحت أن القانون رقم ٣٥ لسنة 
٢٠١٦ والذي ينص على أنه «يحرم من 
االنتخاب كل من أدين بحكم نهائي في 
جرمية املساس بالذات اإللهية، أو األنبياء 
أو الــذات األميرية». واملعروف باســم 

«قانون املسيء» لم يتضمن نصا على 
رد االعتبار. 

وبينت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» أن قانون االنتخاب لم 
ينص على أن يتم نشر أسماء املرشحني 
املشــطوبني، لذلك مت إبالغ املرشــحني 
املشطوبني مباشــرة حتى يتمكنوا من 
احلصول على نسخة من القرار الوزاري 
الصادر بالشــطب ليتمكنوا من تقدمي 
الطعن امام القضاء في حال رغبتهم بذلك.

متديد اقتصار ابتعاث مصادر حكومية لـ «األنباء»: شطب ١٥ مرشحاً وأصبحوا ١٤ بعد انسحاب أحد املرشحني اإلثنني
العالج باخلارج 

على احلاالت الطارئة
حنان عبداملعبود

أصـــــدر وكيــــل «الصحة» 
د.مصطفى رضا تعميما باستمرار 
اقتصار ابتعاث العالج باخلارج 
على احلاالت الطارئة والعاجلة 
ملدة شهر ابتداء من ١٠ سبتمبر. 
ويكــون انعقاد اللجــان الطبية 
التخصصيــة للحــاالت الطارئة 
والعاجلة التــي يقررها الفريق 
املعالج لعدم توافر العالج لها في 
مرافق الوزارة. ويجب أن يقوم 
رئيس القسم بتقدمي تقرير مفصل 
لرئيس الهيئة الطبية إلجراء جلنة 
تخصصية عاجلــة لتلك احلالة 
ومن ثم رفعها إلى إحدى اللجان 
العليا في إدارة العالج باخلارج.

حمد املرزوق

حمد املرزوق: 
«بيتك» يعيد إعمار 
املواقع احملترقة 

بـ«املباركية» تقديرًا 
ألهميتها التاريخية

«حدس» كّرمت مؤسسها األمني 
جاسم الياسني: مسيرة زاخرة بالعطاء 

والتضحية وصاحب سبق في ريادة احلركة

مرمي بندق 

أكدت مصادر حكومية رفيعة 
في تصريحات خاصة لـ«األنباء» 
أن مجلــس اخلدمة املدنية أقر 
اقتراح ديــوان اخلدمة املدنية 

خارج أوقات العمل الرسمي بعد 
ابالغ جهــة عملهم بذلك وأخذ 

املوافقة. 
وردا علــى ســؤال حول 
أحقية املتقاعدين في العمل 
بعد التقاعد أجابت املصادر: 

االجتماعيــة التزاما بأحكام 
القانون اخلاص بها. 

وحول زيادة القرض احلسن 
للمتقاعديــن مــن ٧ أضعــاف 
الراتــب إلى ٢١ أجابت املصادر 
هذا مقترح مرفوع للتأمينات.

نعم ميكنهم العمل بشــرط 
ابالغ التأمينات االجتماعية 
بذلــك وفــي هــذه احلالــة 
يتوقف معاشــهم الشــهري 
من التأمينات مع اســتمرار 
التأمينات  استقطاع اقساط 

بالسماح للكويتيني بالعمل في 
وظيفتني. 

ان  املصــادر  وأوضحــت 
الكويتيني الذيــن يعملون في 
احلكومــة ميكنهــم العمل في 
وظيفة اخرى بالقطاع اخلاص 

السماح للكويتيني بالعمل في وظيفتني
زيادة قرض املتقاعدين إلى ٢١ ضعف الراتب مقترح مقدم لـ «التأمينات» 

«التربية»: إجراءات استثنائية 
ملعاجلة تعثر بعض شركات النظافة

عبدالعزيز الفضلي

الوكيلة املســاعدة  أكدت 
للشؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري رجاء بوعركي أن هناك 
إجراءات استثنائية مت اتخاذها 
من قبل قطاع الشؤون اإلدارية 
اإلداري بالتعاون  والتطوير 
مع القطاعات واإلدارات املعنية 
ملعاجلة تعثر بعض شركات 
النظافــة وعــدم قدرتها على 
االلتزام ببنود العقود املبرمة 
معها، إذ مت تسكني األعداد من 

مســاعدي منفذي اخلدمــة (إناثا وذكورا) من 
املعينني حديثا على قوة إدارة اخلدمات العامة، 
ومن ثم إعادة توزيعهم عن طريق الندب على 
املناطق التعليمية التي تعاني من النقص في 

أعداد العمالة، وذلك وفق احلاجة الفعلية.
ولفتت إلى أن وزارة التربية جلأت إلى خيار 
تعيني عمال نظافة على إدارة اخلدمات العامة 
والعمل على إجناز إجراءاتهم في أسرع وقت 
وتسليمهم مباشرة العمل لالستفادة منهم في 

عمليات التنظيف واالستعداد 
اجليد للعام الدراسي اجلديد 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث مت االنتهاء 
من توزيــع ٩٤٠ منفذ خدمة 
على املدارس مبختلف املناطق 
التعليمية، مشــددة على أن 
وزارة التربيــة ممثلــة فــي 
القطــاع اإلداري تتخــذ كل 
اإلجراءات اجلادة واحلاسمة 
الالزمــة مع الشــركات التي 
ال تلتــزم ببنــود العقد ولن 
تتهاون في تطبيق الشروط 

التعاقدية.
وأشارت إلى عدم وجود أي مشكالت تتعلق 
بهذا اجلانب في املدارس التابعة ملنطقة اجلهراء 
التعليمية، حيث باشرت شركة النظافة املتعاقدة 
مــع الوزارة أعمالها بــال معوقات، في حني أن 
منطقــة العاصمة التعليمية جرى تســكينها 
مبنفذي اخلدمة املعينني من قبل وزارة التربية 
على حسب املراحل التعليمية بعد تعثر أعمال 
الشــركة اخلاصة بها، وجار اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة جتاه الشركة املتعثرة.

توزيع ٩٤٠ منفذ خدمة على املدارس مبختلف املناطق التعليمية

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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رجاء بوعركي

انسحابات روسية من «لوغانسك» .. وعني كييڤ على «القرم»
عواصم ـ وكاالت: أضافت القــوات األوكرانية املزيد من 
االنتصارات امليدانية بعد سيطرتها على كامل منطقة خاركيف 
تقريبا. وأكد سيرغي غايداي، حاكم إقليم لوغانسك بشرق 
أوكرانيا، أن القوات الروســية انسحبت من البلدات األولى 
في املنطقة، وقال «كرميينا خاوية متاما على عروشها.. لم 
يتبق أحد، لقد هربوا جميعا». وتأتي تصريحات غايداي بعد 
يوم من إعالن مدونني عسكريني روس أن القوات األوكرانية 
اقتحمت قرية بيلوغوريفكا القريبة من كرميينا. وسبق أن 
أعلن الرئيس األوكراني فولودميير زيلينســكي اســتعادة 
قرابة ٦٠٠٠ كيلومتر مربع تقريبا من األراضي التي احتلتها 
روسيا لكنه ناشد الغرب اإلسراع بتقدمي املزيد من شحنات 

األسلحة إليها.
وذكر غايداي، خالل مقابلة مع «اجلزيرة»، أن العمليات 
القتالية ستتوسع لتشمل مناطق من بينها شبه جزيرة القرم 
التي ضمتها روســيا عام ٢٠١٤. وأكــد أن ما حققته القوات 
األوكرانية من نتائج يرجع إلى استخدامها أساليب عسكرية 

حديثة لم تعتد عليها القوات الروسية، بحسب تعبيره.
جزء من طائرة مسيرة قالت السلطات االوكرانية إنها إيرانية الصنع أسقطتها في كوبيانسك التابعة خلاركيف     (رويترز)التفاصيل ص ٢٢

اقتصاد

محليات
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